
A Jornada de Biocombustíveis da Supergasbras



4 continentes

25 países

30 milhões de clientes

16,700 colaboradores

SHV Energy opera com foco local e internacional. Nossos produtos e serviços são essenciais para clientes em todo mundo. Isso 
nos oferece uma posição para auxiliar na transição para soluções de energias mais limpas e sustentáveis. 

Bangladesh

5.5 milhões de ton de GLP/ano

Nossa ambição: 
Um portfolio de produtos 
100% oriundos de fontes 
renováveis em 2040

SHV Energy: um portfolio global de companias



Supergasbras

Mais de 75 anos de experiência

A SUPERGASBRAS nasceu em 1946 e, 
hoje, está entre as maiores empresas do ramo 
no país, após fusão com a Minasgás em 2004.

+9 mil 
revendedores 

pelo Brasil

+10 milhões 
de famílias  
atendidas

60 mil 
clientes industriais 

e comerciais

+4 mil 
colaboradores

1.5 milhão
de toneladas GLP comercializadas por ano



A área de sustentabilidade da Supergasbras 
Com o objetivo de reduzir as emissões de carbono nossa área está estruturada em: 

Produto

• Ofertar GLP como solução mais sustentável 
que outros combustíveis; 

• Ter um portfólio de produtos mais 
sustentáveis 

Processo

• Suportar projetos de melhorias nas 
engarrafadoras e na logística de distribuição

Serviço

• Oferecer produtos e serviços  certificados em 
sustentabilidade

• Desenvolver parcerias com clientes para acelerar 
soluções sustentáveis 



• BioGLP é identico em estrutura, uso e 
performance que o GLP fossil
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A principal diferença está:

Na MATÉRIA-PRIMA (feito a partir de 

fontes renováveis ) e no

PROCESSO DE PRODUÇÃO que 

contribui para redução de até 80% das emissões 

de CO2 eq

1

2

Atualmente o BioGLP é obtido comercialmente
como sub-produto na produção de diesel verde

(processo HVO*)

*HVO = Hydrotreated vegetable oil

O que é BioGLP?



GLP
8%

Panorama das fontes de energia no Brasil

Matriz energética brasileira
Matriz de derivados de 
petróleo

Nuclear Outros
Não renováveis

Derivados de 
petroleo

Carvão

Outros
Renováveis

Madeira

Hidroelétrica

Gás Natural

Derivados da cana-
de-açucar

Outros
Outros

Diesel

Oleo combustivel

Combustivel de 
av iaçãol

Nafta

Gasolina



• Contribuir para a ambição do grupo SHV Energy, abastecendo o mercado local e internacional

• Enquadra-se no nosso compromisso de crescimento de nossas praticas ESG; 

Consumidores cada vez mais 

preocupados e demandando uma 

cadeia de valor mais sustentável

Porque uma área de biocombustiveis na Supergasbras?



• Complementar a oferta nacional de GLP diminuindo a dependência de importação

• Possibilidades de descentralizar a produção

• Aumentar o mercado:  Onde há desafios e barreiras de produção/distribuição do GLP

• Exportar bioGLP para países que já enfrentam restrições/regulações em emissões para o GLP

• Contribuir para o aumento da matriz energética brasileira de renováveis  

Oportunidades para o bioGLP

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica



Desafio
Não há produção comercial de bioGLP em nosso território



Como solucionar esse desafio?



Formadores de politicas publicas Clientes

Desenvolvedores de tecnologias 
Congeneres e companhias de setores 

adjacentes

• Estabelecer uma regulatória adequada para o bioGLP

• Impulsionar os desenvolvimentos através de incentivos

• Criação de requisições e leis relacionadas a sustentabilidade  

• Co-investir e escalonar novas tecnologias

• Oferecer produtos mais sustentáveis 

• Identificar oportunidades e novos modelos de negócios e 

parcerias 

• Validar a aplicação e qualidade 

• Compartilhar demandas 

• Consolidar os negócios baseados em biocombustíveis

• Otimizar processos para produção de bioGLP

• Desenvolver novas tecnologias

• Testar, aplicar e validar a qualidade 

Desenvolvimento de um ecossistema para alavancar o bioGLP



Primeiro passo: 
Posicionar o bioGLP na matriz energética de biocombustiveis e engajar o ecossistema 

Evento de Biocombustíveis para: 

- Iniciar discussões sobre perspectivas, oportunidades e desafios para biocombustíveis em diferentes setores

- Evidenciar a demanda de desenvolvimento de tecnologias e a necessidade de compartilhar riscos

- Inspirar-se em práticas e jornadas já percorridas em industrias adjacentes como Biogas e Etanol

- Compartilhar práticas e casos de sucesso de outros países e como benchmark

- Movimentar o setor para um desenvolvimento conjunto

- Discutir sob uma visão em politicas publicas



2021: Posicionar
Um evento online com representantes
do governo, industrias, universidades,
agências de fomento do Brasil e do
Reino Unido além de 171 participantes
ao redor do mundo



• Mais de 150 convidados presentes

• 500 inscritos e mais de 200 participantes ao vivo 

• Mais de 1500 visualizações do evento gravado

• 51 mídias especializadas reportaram sobre o 

evento  

2022: Engajamento do ecossistema

Para o conteúdo completo do evento scaneie o QR code



Em elaboração: Fórum estratégico para 
desenvolvimento de gases combustíveis sustentáveis 

2023: Engajamento do ecossistema e elaboração de propostas

Março- Rio de Janeiro/Brasil
Outubro- Salvador/Brasil

Agosto- Rio de Janeiro/Brasil



Segundo passo: 
Engajar e investir em desenvolvedores de tecnologias

Formadores de politicas publicas Clientes

Desenvolvedores de tecnologias 
Congeneres e companhias de setores 

adjacentes

• Estabelecer uma regulatória adequada para o bioGLP

• Impulsionar os desenvolvimentos através de incentivos

• Criação de requisições e leis relacionadas a sustentabilidade  

• Co-investir e escalonar novas tecnologias

• Oferecer produtos mais sustentáveis 

• Identificar oportunidades e novos modelos de negócios e 

parcerias 

• Validar a aplicação e qualidade 

• Compartilhar demandas 

• Consolidar os negócios baseados em biocombustíveis

• Otimizar processos para produção de bioGLP

• Desenvolver novas tecnologias

• Testar, aplicar e validar a qualidade 



• É necessário aumentar a curva de aprendizado do BioGLP; 

• Otimizar e/ou desenvolver novas rotas com alta seletividade 

para produção do bioGLP;

• A definição da matéria prima é primordial considerando: 

• Sustentabilidade; 

• Disponibilidade; 

• Alto conteúdo em energia; 

• Facilmente transportável, 

• Produção e infraestrutura existente

As principais tecnologias de produção do bioGLP
E porque ir além?

https://www.argusmedia.com/en/blog/2022/september/20/whats-behind-the-rapid-expansion-of-bio-lpg



Estabelecimento de uma rede de
Estudos e desenvolvimento de tecnologia de produção de bioGLP



Estabelecendo uma rede de estudos e desenvolvimento de 
tecnologia de bioGLP

2021
2022

2023



Desenvolvimento de novas tecnologias em escala de laboratorio e 
escala comercial são cruciais para tornar o bioGLP uma realidade 

Universidades e centros de pesquisas

Startups e empresas



A rede mundial de desenvolvimento de tecnologias e combustiveis sustentáveis



Biocombustiveis se viabilizam

com países, parceiros, clientes e congeneres

focados em construir

Uma cadeia de valor mais sustentável



Obrigada!


